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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från den 16 december godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Cecilia anmälde en övrig fråga. Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att Statskontorets slutrapport kommer överlämnas till 

departementet den 28 juni. I samband med överlämnandet ses möjligheten över om 

att få en presentation av deras slutsatser. Catharina informerade vidare att 

Regeringen avslagit överklagan gällande järnvägsplan för depån i Högdalen.  

5. Godkännande av Årsrapport 2021 

Lotten informerade om processen för årsrapporteringen samt om en justering 

gällande antalet bostäder i Solna. Tidplanen för inlämnande av parternas underlag 

till sekretariatet justeras till nästa år. Uppdaterad rutin skickas ut under våren. 

Styrelsen godkände Årsrapport 2021 för Stockholmsförhandlingen.  

6. Information från Region Stockholm om kollektivtrafikobjekten 

Niklas informerade om att för Barkarbygrenen är nästan alla upphandlingar 

genomförda och att genomslag i huvudtunneln kommer ske inom kort. Station 

Barkarbystaden är utsprängd och tidplanen för betongarbeten ses över.  

För Arenastaden har kontrakt tecknats för huvudentreprenaden. Tidplanen har 

försenats och fortsatt arbete sker för att minimera påverkan. För arbetstunneln 

Arenastaden pågår sprängning. För depån i Högdalen genomförs arbeten med 

betongtunnel.  



   

SEKRETARIAT STYRELSERNA 
FÖR UPPFÖLJNING 
AV RAMAVTALEN  

 

PROTOKOLL 2 (3) 

Skapat av Dokumentdatum   
Lotten Lindmark  2022-03-10  
   
 

STYRELSEMÖTE STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN 

För Nacka – Söderort pågår arbete utmed hela sträckan. Flera huvudentreprenader 

pågår och för de sista fem bergentreprenaderna planeras kontrakt att tecknas under 

våren. Tilldelning av Hammarbykanal har skett och sprängning pågår vid 

Kungsträdgården. Från Kungsträdgården skeppas bergmassor ut via pråm. Samtliga 

arbetstunnlar i Nacka är färdigsprängda. För Sockenplan inleds inom kort 

huvudentreprenaden för tunnel och vid Gullmarsplan kommer berget att frysas för 

att klara framdriften. Byggindustrin har nominerat grenen Nacka till Årets Bygge 

2022. Den 24 mars utses vinnaren. 

Naturvårdsverket har upprättat nya riktlinjer gällande bergmassor, som innebär att 

om det finns en avsättning för massorna inom rimlig tid kan de klassas som produkt. 

Detta är positivt och risken att bergmassor klassas som avfall har därmed minskat 

betydligt.  

Niklas informerade vidare om ekonomiskt utfall och slutkostnadsprognos. Tidplanen 

för Nacka – Söderort är enligt plan, för Arenastaden är det ansträngt för att klara 

trafikstart 2028, och Barkarbygrenen är fortfarande något sen jämfört med plan.  

7. Godkännande av justering av tilläggsavtalets bilaga 4 

Catharina informerade om att tilläggsavtalets bilaga 4 gällande återbetalningen till 

Regionen från Länsplanen behöver justeras. I det nya förslaget har det avtalade 

beloppet om 825 miljoner kronor i 2013 års prisnivå fördelats på tre år. Inga andra 

förändringar av tilläggsavtalets bilaga 4 föreslås.  

Styrelsen godkände föreslagen justering av bilaga 4 avseende länsplanens 

återbetalning. 

8. Information om bostadsbyggandet i Nacka 

Katarina informerade om genomförandet av de 13.500 bostäder som ska utvecklas 

på Västra Sicklaön. Kommunen har god planberedskap och har sedan 2020 en 

beslutad genomförandeplan. I centrala Nacka pågår planering för överdäckning av 

Värmdöleden med underliggande bussterminal och i Sickla pågår samordning 

mellan ombyggnad av Gamla Värmdövägen och projekt kopplade till både 

Saltsjöbanan och tunnelbanan för att bland annat kunna minimera trafikpåverkan 

under tiden. Samordning i tid och rum mellan stads- och 

infrastrukturbyggnationerna är av största prioritet. Andra stora utmaningarna är 

långa planprocesser och förhandlingar samt att Östlig Förbindelse är ett av flera 

riksintressen där markreservatet kan komma att påverka stadsutvecklingen på olika 

sätt. 

Styrelsen tackade för redovisningen och Järfälla anmälde sig för en motsvarande 

föredragning nästkommande styrelsemöte.  

9. Övriga frågor  

a. Styrgruppens roll 

Cecilia framförde behov av ett utökat uppdrag för styrgruppen.  

Sekretariatet uppdrogs att bjuda in parterna till diskussion om styrgruppens roll för 

återrapportering till och eventuellt beslut i styrelsen.  
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10. Nästa möte 

Nästa möte är den 9 juni kl 11.00-12.30. Mötet äger rum på Solnavägen 1E samt via 

länk.  

11. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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JUSTERAD ÅTERBETALNIG I BILAGA 4 TILLHÖRANDE TILLÄGGSAVTAL 
FÖR STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN  
 
Bakgrund  

Stockholmsförhandlingens tilläggsavtal godkändes under 2021 av samtliga parter. Tilläggsavtalets 
bilaga 4 redovisar bostadstillskott och återbetalning.  

Återbetalningen till Regionen från Länsplan ska, enligt bilagan, ske år 2025 med ett belopp om 825 
miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Det avtalade beloppet är högre än länsplanens ramtillgång för året.  

I det ursprungliga avtalet från 2013 var beloppet fördelat på tre år.  

Justering av bilaga 4 

Det avtalade beloppet om 825 miljoner kronor i 2013 års prisnivå fördelas på tre år, enligt tabellen 
nedan.   

Återbetalning, Länsplan Prisnivå Summa 2026 2027 2028 

Stockholms läns landsting (länsplan) 2013 (jan)  825 404 225 196 

Inga andra förändringar av tilläggsavtalets bilaga 4 föreslås.  

Förslag har tagits fram av Sekretariatet för uppföljningen av Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 
Samråd har skett med länsplaneupprättaren, Trafikverket samt med Förvaltningen för utbyggd 
tunnelbana. 

Beslut 

Styrelsen godkände föreslagen justering av länsplanens återbetalning. 

Stockholm den 10 mars 2022 
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